
 

 

Referat bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub onsdag den 21. januar 2015. 
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Per Horn 
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Siden sidst 
Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt i oktober 2014. 
Hyggelig julefrokost blev afholdt på Østerild Kro sidst i november 2014. 
I december 2014 var der et stort fremmøde til 15 års jubilæum vedr. klubbens tilladelse til PPL-teoriundervisning. 
PPL teoriundervisning er godt i gang med 5 elever. 
 
Forslag fra medlemmer 
- 
 
Klubbens økonomi, likviditet og budget 
Likviditeten er i bedring, væsentlige årsager er sponsor indtægter samt at klubflyveren har fløjet penge ind siden den blev 
flyveklar.  
Omfanget af sponsor indtægter forventes, at blive væsentligt mindre, idet instruktører mv. ikke vil sponsorer deres diæter i 
året 2015. 
Klubflyveren viser et underskud på cirka 7000 kr. i året 2014, dog har flyet også kun kunne flyve cirka ¼ del af året. 
Der var en god snak om hvad der betragtes som daglig drift jf. klubbens vedtægter § 12. 
Det blev præciseret, at alle indkøb udover daglig drift skal drøftes i bestyrelsen.  
Det blev besluttet, at klubben kun kan give gaver ved særlige begivenheder. 
 
Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc. 
Vedligeholdelseslader er defekt. 
Ny elektrisk karburator forvarmer og EGT føler er blevet monteret. 
Det blev besluttet, at implementere en vedligeholdes procedure for klubflyveren - klubbens UL materielansvarlig er 
ansvarlig herfor. 
Klubbens UL materielansvarlige indkalder til en workshop ang. tilrettelæggelse af vedligehold på klubflyveren, herunder 
bl.a. alm. service, implementering/kontrol af bulletiner fra fly- og motorfabrikant. 
Vedligeholdsproceduren skal indeholde nogle bestemmelser, der kan være med til at sikre, at flyet ikke er grounded 
igennem længere tid. 



 

 

Det blev besluttet, at ændre timeprisen til 500 kr. pr. flyvetime, 600 kr. + diæter fastholdes til skoling. 
Per Steen Jørgensen opdaterer dokumentet Retningslinjer for brug af Thisted Flyveklubs OY-9258 vedr. timepris. 
 
Evt. til- og afgang af medlemmer 

 3 nye aktive medlemmer. 
 1 ny passiv medlem. 
 1 medlem har skiftet fra passiv til aktiv. 
 2 medlemmer har meldt sig ud. 
 
 50 medlemmer i alt, hvoraf 3 er æresmedlemmer samt 3 passive medlemmer. 
 

Aktiviteter indtil næste bestyrelsesmøde. 
- 

 
Tid og sted for kommende generalforsamling. 
Den kommende generalforsamling afholdes på Hotel Limfjorden i Thisted fredag den 20. marts 2015 kl. 18:00. 
Spisning kl. 20:00. 
Bestyrelsen samles kl 17:00. 
Per Horn booker Hotel Limfjorden. 
Johnny Bigum udsender indkaldelse til generalforsamlingen. 
Per Steen Jørgensen sender revideret regnskab til Johnny senest den 15. februar 2015. 
 
Valg og genvalg til bestyrelsen. 

 Henrik Brøndum Jeppesen ønsker ikke genvalg. 

 Jens Andersen modtager genvalg. 

 Johnny Bigum ønsker ikke genvalg. 

 Per Steen Jørgensen modtager genvalg. 
 
Bestyrelsen vil foreslå Erling Klingenberg som dirigent til den kommende generalforsamling. 

 
Eventuelt. 
Forsikringsklub vedr. selvrisiko på klubflyveren blev drøftet og skrinlagt. 
Retningslinjer for brug af Thisted Flyveklubs OY-9258 blev gennemgået vedr. afsnit 6 der omhandler almindelig slid og ælde. 
Per Steen Jørgensen opdaterer dokumentet og rundsender til bestyrelsen for godkendelse. 
 


